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KATA PENGANTAR 

 Puji syukur penulis sampaikan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat 

dan hidayahNya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan dan kemudahan 

sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “ Peranan 

Camat Dalam Membina Kepala Desa di Kecamatan Pucuk Rantau 

Kabupaten Kuantan Singingi”. Untuk memenuhi salah satu syarat guna 

memperoleh gelar sarjana strata 1 (satu ) Ilmu Pemerintahan pada  Fakultas Ilmu 

Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau. 

 Pada kesempatan ini juga penulis tidak lupa mengucapakan terima kasih 

kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan semangat pada penulis 

baik moril maupun materi guna menyelesaikan skripsi ini, antara lain : 

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., MCL sebagai Rektor Universitas 

Islam Riau 

2. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia  M.Si sebagai Dekan di Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang tanpa disadari 

banyak memberikan pelajaran bagi seluruh mahasiswa khususnya 

penulis sendiri. 

3. Bapak Budi Mulianto S.IP.,M.Si selaku ketua program studi Ilmu 

Pemerintahan Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Islam Riau. 
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4. Bapak Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si sabagai Pembimbing 1 yang telah 

memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama penyusunan 

skripsi ini. 

5. Bapak Yendri Nazir, S.sos., M.Si sebagai Pembimbing 2 yang telah 

memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama penyusunan 

skripsi ini. 

6. Seluruh Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas 

Islam Riau yang telah memberikan kepada penulis pelajaran yang 

berarti baik itu teori maupun pengalaman. 

7. Seluruh Karyawan/i di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Islam Riau. Tanpa mereka, kita semua tidak akan 

mendapatkan kenyamanan serta pelayanan selama ini. 

8. Bapak Camat beserta pegawai di kantor Camat Pucuk Rantau 

Kabupaten Kuantan Singingi yang memberi izin dan pengambilan data 

serta informasi kepada penulis terkait dengan penelitian ini. 

9. Ayahanda dan Ibunda tercinta atas kerja keras dan doa restu yang tidak 

ternilai harganya yang banyak memberikan semangat, motivasi dan 

limpahan kasih sayang yang tiada henti. 

10. Teman seperjuangan Heldi, Danil, Chairul, Agus, Jhondri, Saba, Alim, 

Elpan, Karno dalam menuntut ilmu yang banyak meluangkan waktu 

bersama penulis dalam menyelesaikan usulan penelitian ini. 

Semoga Allah SWT selalu memberi manfaat bagi semua yang membaca 

tulisan ini dan semoga Allah SWT meridhoi kita semua. 
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Akhir kata penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada yang 

kurang berkenan dalam tulisan ini. 

Terimakasih! 

 

      Pekanbaru,  Februari 2018 

      Penulis 

 

      RAJA MUHAMAD DEPRIAN 

 


